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Paca Kongreso!

La tuta civilizita m ondo nuntem pe suferegas pro profunda  

ekscitiĝo kaj m altrankvilege dem andas sin: K ien do povas  

konduki tia despoteco de kelkaj potenculoj rilate al la sende
fendaj kaj m alfortaj ŝtatetoj ? Ĉu la hom aro denove devas  

tim i teruran buĉadon de ĉiu kontraŭ ĉiu? Cu la m ulte laŭditaj 

progresoj en ĉiuj fakoj de la vivo, ĉu la kulturo kaj la scienco  

vere atingis nur, ke la frato buĉu la fraton, la najbaro la naj

baron  ? Ĉu estas la kristanism o, kiu laŭ diro de kelkaj, ne ka 

pablas plenum i sian taskon, aŭ ĉu eble estas ĝiaj kontraŭuloj, 

la pledantoj de sango kaj raso, anstataŭ de anim o kaj spirito, 

ĉu estas la D iaj ordonoj pri am o al la kunhom o, aŭ ĉu estas la  

kruda m alam o al senkulpuloj, pro kio la sango de m ilionoj 

ekbolas? Ĉu ne estas aroganteco, 

pretendi, ke la Providenco aprobas  

aŭ eĉ sankcias la perfortan subi

gon de liberam aj kaj m em staraj 

popoloj ? K iel do diras Schiller: 

Libera estas la hom o, eĉ se li nas

kiĝis en katenoj.

N i nek povas, nek volas ĉi tie  

respondi al ĉi tiuj gravegaj de

m andoj. Sed ni lasas la m editadon  

pri la tutm onda problem o al niaj 

karaj sam ideanoj. Tam en tion ni 

devas diri, ke la hom aro, pro la  

ununura kulpego de kelkaj, estas  

sur la vojo al la stato  de pli-m alpli 

rapida, sed certa, kadukiĝo.

Cu ne ekzistas solvo, kiu po 

vus savi la hom aron el ĉi tiu kor- 

poprem o, el ĉi tiu politiko de kata

strofoj kaj de konstanta ekscitigo?

En ĉiuj epokoj de la hom ara  

historio ekestis em inentaj spiritoj, 

kiuj instruis nin pri la vojo al Ia  

paco: „Estim u vian kunhom on, 

am u vian proksim ulon, respektu  

la liberecon de la persono kaj de  

la popoloj jen la adm onoj de ĉi 

tiuj em inentuloj. K aj unu el tiuj 

grandaj hom oj diris: „Se la hom oj 

deziras kom plete interkom preniĝa- 

di, ili por tio bezonas ankaŭ ko 

m unan lingvon, kiu  en  la  reciproka

Parto de la katedrala teraso en Bern

M aldekstre kaj m eze: du el la m alnovaj patriciaj palacoj

interparolado neniun favoras kaj neniun postm etas.44 K aj li 

kreis en Esperanto la plenvaloran kaj agrablan idiom on, kiu  

ebligas al ĉiu hom o, ĉu alta aŭ m alalta, ĉu instruita  

aŭ neinstruita, la ĝeneralan interkom preniĝon en la tuta  
m ondo.

N i, la  Esperantistoj, ĝoje kaj plenride ekuzis ĉi tiun lingvan  

rim edon kaj entuziasm e festos en som ero tiujara, en la libera  

kaj belega Svislando, nian kutim an kongreson. Per tio ni 

denove atentigos la tutan kulturm oudon pri la em inenta efikado  

de la utilega universala helplingvo por la pacigo de la suferanta  
hom aro.

Sed  la  m alesperigaj okazaĵoj sur  la  scenejo  de  la  m onda  teatro  

serioze m inacas nian bonan entre

prenon. Pro tio la plej nobla devo  

de ĉiuj konvinkitaj adeptoj de nia  

granda ideo do estas, per plejeble  

m ultnom braj aliĝoj havigi al la 3Ia  

Lni  versala K ongreso de Esperanto  

plej sukcesan forton kaj efikon. 

N i do petas ĉiun Esperanti

ston, al kiu  iel estos  eble, aktive  par

topreni al nia kongreso, ne  plu  pro 

krasti sian aliĝon. La Loka K on 

gresa K om itato serioze prom esas, 

uzi sian tutan forton kaj sian  

tutan influon, por organizi la kon 

greson kiel eble plej zorge kaj ha 

vigi al la tutm onda am ikaro tiom  

da utila kunlaboro kaj ankaŭ tiom  

da distraĵoj, ke ili ĉiuj nepre estos  

kontentaj kaj neniam  pentos, ke ili 

ĉeestis  unu  el la  plej belaj m anifesta

cioj de nia duonjarcenta m ovado.

V ivu Esperanto!  

V ivu la paco!

V ivu la 31a U niversala K ongreso  

de Esperanto 1939 en

Libera Svislando!

Berno, 25a M arto 1939.

J. Scii m id,

H onora Prezidanto de LK K .



XXXI-a Universala Kongreso de Esperanto
Beni, 29-a julio — 5-a aŭgusto 1939

Definitiva Kongresprogramo

V EN D RED O , 28a de julio.
M alferm o de la kongresoficejo en la stacidom o.

SA BA TO , 29a de julio.
A kcepto en la stacidom o kaj gvidado al la loĝejoj. 
15.30: K unsido de IEL kaj LK K .
20.15: G randa Internacia K ostum balo en ĉiuj salonoj de  

la K ursaal.

D IM A N ĈO, 30a de julio.
10.00: Solena m alferm o de la kongreso en la granda salono  

de K azino. (D etala program o sekvos.)
14.30: Ekskurso tra la Bern-Corniche.
15.00: Surm onta diservo sur G urten. Ĉe m albona vetero  

kom una diservo en la katedralo.

LU N D O , 31a de julio.
10.00: Laborkunsido de IEL.
10.00: Rondveturado tra Bern, aŭ gvidado en grupoj.
14.15: Rondveturado tra Bern, aŭ gvidado en grupoj.
14.30: Fakaj kunsidoj.
20.00: Festa prezentado de la ..katedral-ludoj“ subĉiela  

prezentado.

M A RD O , la de aŭgusto.
10.00: Laborkunsido de IEL.
10.00: Rondveturado tra Bern, aŭ gvidado en grupoj.
14.15: Rondveturado tra Bern, aŭ gvidado en grupoj.
14.30: Fakaj kunsidoj.
14.30: Lum bildparolado pri la historio de Svislando kaj 

pri la nacia festo de la la de aŭgusto.
20.15: Partoprenado ĉe la federacia fondfesto, en grupoj.

M ERK RED O , 2a de aŭgusto.
Tuttaga ekskurso al Jungfraujoch, kaj K leine Scheidegg. 

ĴA Ŭ D O , 3a de aŭgusto.
10.00: Laborkunsido de IEL.
10.00: Rondveturado tra Berii, aŭ gvidado en grupoj. 
14.15: Rondveturado tra Bern, aŭ gvidado en grupoj. 
Ekskursoj: A l Blausee (blua lago).

A l Schw arzsee (nigra lago).
20.30: K ongreshalo. D ancvespero. (D etala program o  

sekvos.)

V EN D RED O , la de aŭgusto.
9.00: Fakaj kunsidoj.

10.00: Rondveturado tra Bern, aŭ gvidado en grupoj.

Ekskursoj: N iesen-veturado.
Chasseral (Jura).
Trans la Pillon-pasejo.
Trans la Jaun-pasejo. 
G randa transalpa-veturado.

SA BA TO , 5a de aŭgusto.
9.30: Solena ferm o de la kongreso en la granda salono de  

K azino.
14.00: G vidado tra la m uzeoj.

Postkongresaj arangoj: 5a de aŭgusto ĝis 12a de aŭgusto. 
Libertem pa sem ajno en Berner O berland sub la devizo: 

N i ripozu!
Rondvojaĝo  tra Svislando  sub  la devizo: N i esploru Svislandon! 
Libertem pa sem ajno en popolaltlernejo H erzberg.

(D etalaj program oj sekvos.)

Kvara informilo

A dreso por leteroj: 31  a U niversala K ongreso de Esperanto, 

Bern.
K otizoj: sv. fr. 30.— . La edzo aŭ edzino de kongresano, sam e  

gejunuloj ne  pli ol 20-jaroj pagas la duonon  de  tiuj ĉi sum oj.
Plej oportune vi pagas al nia poŝtĉeka konto  III 11611, 

aŭ per m onbiletoj aŭ al V olksbank Bern.
Pagejo por Britujo: BEA , 142, H igh H olborn, 

London W . C. 1.
Pagejo por D anujo: D ansk Esperanto Rejsebureau  

Jernbanegade 22, N ykobing F.
Pagejo por Estonio: Esperanto-Asocio de Estonio, 

Postkast 6, Tallinn.
Pagejo por N ederlando: V ojaĝoficejo de „LEEN w t, 

v. Tuvll, Serooskerkenplein 33, A m sterdam  - Z.
Pagejo por N orvegujo: Turista kom isio, Box 353, 

Stabekk.
Pagejo por Polujo: M . Chm ielinski, ul. K rasinskiego4, 

Toran.
Pagejo por Svedujo: Turista kom isio, Tegelbaken, 

Stockholm .

A liĝiloj estas haveblaj ĉe la kongresoficejo, ĉe la landaj asocioj 
ĉe la turistaj kom isioj kaj ĉe la IEL centra oficejo.

Blinduloj kaj ties gvidantoj ek de la l-a de aprilo pagos po  
5 sv. fr. por esti kongresano. Ili devas sendi ateston ke  
ili estas blindaj, subskribitan aŭ de IEL delegito, aŭ de  
Blindula Instituto, aŭ de kuracisto.

G lum arkoj, bona propagandilo, 100 pecoj kostas sv. fr. 1.20 aŭ  
4 respondkuponojn.

D onacoj helpas sukcesigi la kongreson, la organiza kom itato  
antaŭdankas al donacantoj.

Blindula kaso, helpu ebligi al blinduloj la kongresviziton, la  
kom itato danke akceptas donacojn por tiu kaso.

Loĝado kaj m anĝado, vidu la favorajn aranĝojn sur paĝo 3  
de nia gazeto „N i vokas vin“ , n-ro 2.

Fakaj kunvenoj, organizontoj frutem pe anoncu siajn dezirojn. 
Lasta dato: fino de junio.
Ĝ is nun sin anoncis: Internacia Ligo de Esperantistaj 

Post- kaj Telegraf-oficistoj.
Internacia Scienca A socio Esperantista.
K ristana Esperantista Ligo Internacia.
Turista fako de N ederlanda Esperanto-Asocio ,,L .E .E .N .“  
Tutm onda A socio de G einstruistoj Esperantistaj.

K aravanoj: N i estas inform itaj pri la jenaj karavanoj: 
Britujo: BEA , 142, H igh H olborn, London W . C. 1. 
Estonio: Esperanto-A socio de Estonio, Postkast 6, Tallinn. 
N ederlando: J. Telling, Schietbaanlaan 106-a, Rotter- 

dam -C .
V ojaĝoficejo de „L.E .E .N .“ , v. Tuyll, Serooskerken 

plein 33, A m sterdam  - Z.
N orvegujo: Turista kom isio, Box 353, Stabekk. 
Svedujo: Turista kom isio, Tegelbaken, Stockholm .
U sono: G eorge A . Connor, 162 W est 13 Street, N ew ork  

City.
Por landoj kie ne ekzistas turista kom isio ni interrilatos  

kun la firm o Cook pri karavanoj.

Skolta tendaro. En la 31a U  K okazos ankaŭ la skolta tendaro  
1939. Inform ojn petu de la fakdelegitino por skoltism o: 
F-ino G . M erz, Falkenw eg 9, Bern.

O ficiala kongresgazeto estas „N i vokas vin". Ĉiu kongresano  

ĝin ricevas senpage. A ntaŭvidataj estas ok num eroj, la  
lasta enhavos la raporton pri la kongreso. La du unuaj 
num eroj estas m ultnom bre forsendataj kiel varbnum eroj, 
interesuloj petu ilin de la kongres-oficejo. La proksim a  

num ero aperos dum m ajo.

Ŝanĝo  en  la  ekskursoj: Bonvolu noti ke ekskursoj 4 (Thun-lago), 
9 (Chasseral), kaj 10 (Schallenberg) ne plu povos okazi.

A liĝoj: Ĉis 31. 3. 1939 aliĝis 525 el 23 landoj.
La Prezidanto: H . Buchii.
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Membrolisto de la Honora Komitato

H onora Prezidanto: Sinjoro Pilet-Golaz, Federala K onsilanto. 

von Almen Fr., N acia K onsilanto, Prezidanto de la Trafika  

Societo Berner O berland, Lauterbrunnen.

Baltzer, Profesoro, Rektoro de la U niversitato Berna.

Baertschi, D r. E., U rbestro de Berno.

Bittel, S., D irektoro de la Svisa Trafikcentro, Zurich.

Dumont, D r. P., Prezidanto de la Trafika Societo de la urbo  

Berno.

Gafner, D r. M., Prezidanto de la Svisa A socio por Frem dul

trafiko, Berno.

Hauser, D r. F., N acia K onsilanto, Basel.

Kristli, Prezidanto de la Berna Societo de M etiistoj kaj Pro 

fesiistoj de la urbo Berno.

Hŭgi, D r. JE ., Prezidanto de la Berna Sekcio de la Svisa A socio  

por Ligo de N acioj.

Hunziker, H., Ĝ enerala D irektoro de P. T. T., Berno.

Kradolfer, P., D irektoro de la Federala O ficejo de Trafiko, 

Berno.

Marcuard, C., Prezidanto de la Burĝa K onsilantaro, Berno. 

Schmid, H., Prezidanto de la Berna H otelista Societo, Berno. 

Schenker, D r. H., D irektoro de Radio-Berno.

Valloton, D r. E., Prezidanto  de  la N acia  K onsilantaro, Lausanne. 

Zust, D r., Prezidanto de la K antona K onsilantaro. Zug. 

Durrenmatt, D r.. Prezidanto de la K antona Registaro, Berno. 

Grimm, R., N acia K onsilanto, Fervoja D irektoro de la K antono  

Berno.

v. Ernst, D r. F., D irektoro de la Intem acia O ficejo de Tele

grafoj, Berno.

Schrafl, D r., D irektoro de la Internacia O ficejo por Fervoja  

Trafiko, Berno.

Mentha, D r. B., D irektoro de la Internacia O ficejo de Intelekta  

Propreco.

Delaquis, Prof., Ĝ enerala Sekretario de la Internacia K om isio  

por Punjuro kaj M allibere  j-A feroj, Berno.

Schiipbach. K olonelo, Prezidanto de la Bernkantona Societo  

por K om erco kaj Industrio, K irchberg kaj Burgdorf.

Grava informo pri Ia Moderigo de la bilet

prezoj en Svislando

La kongresanoj, kiuj vizitos la 31-an U niversalan K on 

greson de Esperanto en Berno kaj havas sian konstantan  

loĝlokon ekster Svislando, ĝuos ĉe la svisa fervojaro kaj ĉe  

la aŭtoĉarlinioj de la poŝta adm inistracio biletrabaton de 30 %  

sub la jenaj kondiĉoj :

La restado en Svislando daŭru minimume ses tagojn.

La veturbiletoj devas esti akiritaj en eksterlando ĉe la  

agentoj de la svisaj federalaj fervojoj, en vojaĝoficejo aŭ en  

svisa lim stacio.

Por poste ĉe fervojstacioj interne de Svisujo (esceptinte la  

lim stacioj), aĉetataj veturbiletoj la rabato nenioi estas donata.

La m oderigo koncernas la jenajn veturlegit  finaĵojn:

1. 3-m onataj veturbiletoj de vojaĝoficejoj por alveturoj kaj 

reveturoj kaj rondvojaĝoj je laŭvolaj distancoj;

2. 45-tagaj kunm eteblaj svisaj biletoj por alveturoj kaj reve

turoj, kaj por rondvojaĝoj de m inim um e 300 km ;

3. 10- kaj 45-tagaj fiksaj svisaj kuniĝbiletoj por alveturo kaj 

reveturo;

4. 10-tagaj biletoj por alveturo kaj reveturo;

5. ĉeneralabonoj por 8 kaj 15 tagoj.

Ĉar la prezoj por la veturatestoj m enciitaj sub 2, 3 kaj 4, 

rilate al la norm alaj prezoj, jam  estas m alaltigitaj je 20 % , 

la tuta rabato por ili sum iĝas je ĉirkaŭ 45 % .

Por la familiaj kaj societaj biletoj je m oderigita prezo  

(societaj biletoj por grupoj de 6  ĝis 99  personoj), speciala rabato  

de 15 % estas donata.

Por la kongresanoj, kiuj deziras restadi en Svislando  

m inim um e 8, aŭ eĉ 15 tagojn, kaj kiuj intencas fari pli-m alpli 

grandajn rondvojaĝojn, favoras pleje la de la svisaj federalaj 

fervojoj eldonitaj

Ĉeneralabonoj

La ĝeneralaj abonoj perm esas libervolajn veturojn sur 

fervoja reto de pli ol 5000 km .

D epreninte la 30  % , la prezoj, en svisaj frankoj, estas:

Plenkreskuloj Infanoj de 4— 12 jaroj
I. kl. II. kl. III. kl. I. kl. II. kl. III. kl.

8 tagoj 91.—  63.—  45.—  45.50  31.50  22.50

15 tagoj 126.—  87.—  63.—  63.—  43.50  31.50

K rom e la sum o de 5 fr. estas deponota, sed repagata  

kontraŭ ĝustatem pa redono de la ĝenerala abonbileto.

M endante skribe la veturbiletojn, klare indiku:

La deziratan biletspecon, la precizan voj  agdi  rekton, la  

klason de la vagono, la daton de eniro en Svislandon, la elek 

titan svisan lokon de restado, kaj la num eron de la pasporto.

La vojaĝantoj estas urĝe petataj, antaŭe m endi, de la  

svisa limstacio la biletojn, kiujn ili tie volas aĉeti.

La vojaĝantoj devas legitim igi sin. per sia pasporto, pri 

la konstanta loĝloko ekstere de Svislando ĉiufoje, kiam oni 

postulas tion.

Infanoj 4— 12 jaraj ricevas la rabaton ankaŭ sur la duonaj 

veturprezoj.

Plifaciligoj por aŭtom obilistoj

Tre m alkara benzeno.

Eksterlandaj feriogastoj, kiuj restadas, kun siaj aŭtom o 

biloj, en Svislando dum  m inim um e 3 tagoj, ricevas la benzenon, 

kiun ili aĉetas en Svislando, kun dogana rabato de 15 ct. 

po Etro, tiel ke la norm ala prezo de 45 ct. reduktigas ĝis 30 ct. 

po litro. Por povi ĝui ĉi tiun m alaltigitan prezon, ili. enirante  

la landon, ĉe la lim o ricevas ,,atestojn pri doganrepago por 

benzeno 44. Ĉe forlaso de la lando la doganoficejoj elpagas la  

prezdiferencon ĝis la kvanto de 300 litroj. La plifaciligo validas  

por personaj aŭtom obiloj kaj m otorcikloj sen aŭ kun flanka  

veturilo, sed ne por luitaj veturiloj, veturiloj de transportaj 

entreprenoj kaj por aŭtoĉaroj.

D iesel-oleo: Fr. — .30 ĝis — .35 po litro. M eza prezo por 

garaĝoj fr. 1.50. Takso por hundoj fr. 3.— . A testo de veteri

naro estas postulata nur dum  eventuala danĝero de epidem io. 

Bicikletoj dogane deponas fr. 25.— .

N ecesaj legitim aĵoj por aŭtom obilistoj

Pasporto, nacia kondukista atesto, nacia atesto por la  

veturilo, nacia polica ŝildo kaj nacieca signo.

Svislando ne postulas prezenton de internaciaj atestoj 

pri kondukado kaj veturilo. Tiu ĉi plifaciligo validas por la  

aŭtom obilistoj de ĉiuj eŭropaj kaj ekstereŭropaj ŝtatoj, kiuj 

estas inem broj de la internacia kontrakto de la 24-a aprilo  

1926, kaj sam e por la aŭtom obilistoj el U sono kaj K anado.

K iel doganateston vi bezonos: aŭ provizoran enirkarton. 

aŭ triptikon, aŭ kajeron kun rajtigiloj transiri la lim on.

La provizora enirkorto estas havebla ĉe ĉiu svisa strat- 

doganejo. Ĝ i kostas fr. 2.—  por 10 tagoj, kaj fr. 6.—  por 40  

tagoj. A ntaŭ la forpaso de la tem po, por kiu ĝi validas, ĝi per 

alpago povas esti plilongigata de 10 ĝis 20 aŭ 40 tagoj, kaj de  

20 ĝis 40 tagoj, ĉe forla  so de la lando la provizora enirkarto  

estu redonata al la elira doganejo.
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La lago de Bachalp apud la vojo al Faulhorn; regiono de G rindelw ald en Berner O berland

K iam  restado en Svislando daŭras pli longe ol 40 tagojn, 

postulu triptikon aŭ kajeron kun rajtigiloj transiri la limon, ĉe  

turism a oficejo de la aŭtom obilaj asocioj. Ĉi tiuj legitim aĵoj 

validas unu jaron.

Tiel bonguste oni

Sinjoro Bergundtal sidas kun agrabla sento en sia fa

vorata seĝo, la kom fortega, m alalta Louis X V Bergere en  

sia biblioteko. Ĵus li guem e elektis m alhelan, dikan cigaron  

el sia kesteto. Pine: for estas la pinto; sst: fajron. N un an 

koraŭ iom  om brigi la lam pon. Pf —  pf —  pf — : tia vere bona  

deserto- cigaro, kom preneble svisa cigaro, gustas kiel . . . 

kiel . . .

Por motorcikloj validas la sam aj reguloj, tam en la m em broj 

de rekonita asocio, prezentante ĉe la lim o sian legitim aĵon, 

senpage  ricevas kontrolateston, kiu  validas por la kuranta jaro.

Trad. J. Sd.

manĝas en Svisujo

Ĝ uste pri tio sinjoro Bergundtal, Ia facile instruebla  

lernanto de Brillat-Savarin 1) intencas ekesplori en profund- 

subtila m aniero dum la trankvila horo post la m anĝo.

Tom , la granda bruna Setter2) kun la sinceraj, or-brunaj 

okuloj, kuŝiĝis al la piedoj de sia kom prenem a m astro. D uon- 

>) Brillat-Savarin: franca verkisto 1755— 1826, lia verko: physiologic  
du goŭt.

*) Setter: angla hundoraso.
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Panoram o al W etterhorn. Berner O berland

laŭta „bongusta ĝi estas!44 forglitas de la lipoj de sinjoro  

Bergundtal kaj Tom volonte konfirm as tion per iom a kap- 

levo sub la karesanta m ano de sia estro. Tiu agrabla, bonefika, 

trankvila horo kaj tiu hunde kom prenem a m astro! Tiel pensas  

Tom  — ; fine am baŭ, hom o kaj besto estas certe sam opiniaj 

kaj ne m alpli en la ĝuado de la kom forto.

Sinjoro Bergundtal kun iom m alm iopaj okuloj rigardas  

supren al pom pa portreto en peza or-kadro, kiu ornam as la  

laborcam bran m uron, kiu sola ne estas kovrita de librovicoj. 

La portreto prezentas: Franz N icolaus Bergundtal, ano de la  

suverena konsilantaro de la gepatra urbo, kolonelo de la  

gvardia regim ento de Lia plej kristana M osto: la Sankta  

Ludovika- kaj Sankta IIuberta-O rden-K avaliro, vera ĉam 

belano ktp. Li estis ,,grandsinjoro 44 de la m alnova reĝim o, 

en selo sam sperta kiel sur la parkedo de la reĝa rezidejo, 

am anto de raso-ĉevaloj kaj hundoj, am iko de belaj vrinioj; 

sed ankaŭ ne m alpli de bona kuirejo. K iel m aljuna sinjoro, 

laca en honoro post jardekaj m ilitservoj, li retiris sin al sia  

ĉarm a bieno en la Berna lando kaj skribis tie du verkojn, 

kiuj poste fam igis. U nu estas titulita „Traite sur la Tactique 44 

(lernolibro pri la taktiko), la alia ,,1 ’art d ’aim er et de bien  

m anger44 (la arto am i kaj bone m anĝi). Sinjoro Bergundtal, 

la posteulo en la dudeka jarcento, la sepa en la posteula linio, 

posedas ilin am baŭ; estas du lukse binditaj volum etoj kun  

ora profund-preso, ,,Ex Libris44 kaj m ultaj originalaj m anskri

bitaj aldonoj de la aŭtoro.

A ivĝoje li rigardas el la bildo de granda m ajstro ankaŭ  

en la nuntem pon ankoraŭ; sagace kaj noble, ĝuem e parolas  

lia buŝo, hele rigardas la okuloj, kiuj vidis tiom da bataloj 

kaj virinoj, freŝkolore lum as la larĝa orden-rubando sur la  

brustkiraso.



Barbeli3), la kuiristino, cetere vera „cordon bleu 44*), kies  

fam o lum as ne nur en la Bergundtal-a dom o, ree preparis  

„Brienzlig 44-ojn, tiujn m oviĝem ajn fiŝojn el la O berlandaj 

lagoj: aldone paron da kolbasetoj, St. G allen-aj ,,Schŭblige“  

el la grasa m onakeja kom unum o. Tiuj ..pato-najbaroj’4 kom 

preneble bonege akordiĝas, estas ,,ni44 ja .,kunpatriotoj4,, 

unuecaj en la m ulteco kaj m ultvarieco, kiel decas por solida  

konfederacia ŝtato. Barbeli enkadrigis tiun orientsvisan pladon  

per solida Bernerrosti en butero  —  la Bernano diras ..A nke 44 —  

rostitaj terpom oj kreskintaj ĝuste ĉe la lago, el kiu ruza kaj 

hipokrita fiŝhoko eltiris la m alvarm etajn fiŝetojn.

Sinjoro Bergundtal, dum la postĝuo, kiu cetere estas la  

netrom pebla koniga signo de la kulturita, al tradicio ligita  

gastronom o, nun pripensas la liston de la svisaj budistaj 

artoj. Jen estas la Salsiz, la klasika turista nutraĵo, kiun oni 

gustum is lastsom ere dum m ontekskurso.

H o  jes, ekskursoj —  la kilom etra nom bro tute ne gravas —  

ili kapablas ĉarm i koron kaj stom akon sam m aniere.

En la kantono de V aud sinjoro Bergundtal posedas m al

grandan vinberejon. Tie en sia originala „trotadi“-dom o, ĉe  

la lazura Ĝ eneva lago. li kutim as alveni ĉiam precize por la  

rikolto. Bacchus! Jam  la granda prapatro, ĝuste la aŭtoro de  

la lernolibroj pri arm iloj, pri aino- kaj palato-artoj jam agis  

sam e.

Francsvisa kuirejo kaj francsvisa vino! K iom bonarom e  

gustas tia ,.Fondue 44 aŭ tia „Raclette44, am baŭ estas tipaj 

fam ilianaj pladoj el altkvalita grasa svisa from aĝo. Iom  

m alsekigitaj, palatopretaj ili tam en fariĝas nur dum  sam tem pa  

m em preskribo de botelo (aŭ de pluraj) el tiuj sunsaturitaj 

vinoj de la bordoj de la Ĝ eneva- aŭ de la N euchatel-a lagoj. 

Certe am baŭ m eritas tri steletojn en la gastronom ia Baedecker!

Liaj rem em orantaj okuloj klare vidas la veran grandio 

zecon, kiu m alferm iĝas kiel unika pejzaĝo de lia vinberujo, 

ĉiam denove ĝojigante la adm iranton. La okuloj apenaŭ povas  

satiĝi. Jen oni frapas, kaj sinjoro Bergundtal fulm e trans

saltas la distancon inter sia ,,piedo sur tero 44 en la m alnova  

prefektejo A ubonne kaj la U echt-landa hejm o.

Envenu !

„Saluton. bonan vesperon!44 ,,H o vi, m aljuna federaciano! 

Ĵus hii faris kvazaŭ kulinaran rondvojaĝon tra Svislando.44 

K aj tuje ili am baŭ pluenteksas la sam an fadenon.

„ĉu vi m em oras ankoraŭ tiun jam delonge pasintan  

senzorgan tem pon, kiam ni am baŭ junaj kaj enam iĝintaj kaj 

sen scio de niaj gepatroj —  veturis al Zug  ?“

,.H o jes, kaj eĉ kune kun niaj adoratinoj.44

..S incere dirite, kun batantaj koroj ni kavaliroj kun niaj 

belulinoj eniris tiun puregan, m alnovan gastejon apud la  

pordega turo, la Torturm , ĝi estas la Zug-a Zeitglocken (sono- 

rilluda turo); ni estis tre tim em aj, ke iu povus nin ekkoni.44

..K aj por m alm ulte da inono ni elektis bonegan m enuon.44 

..Certe, precipe la bonaj .Zugerrotel4 (ruĝetaj fiŝoj el la  

Zug-a lago) enskribiĝis en m ian palato-m em oron. Ili estas  

sam bonaj kiel la .Bondelles4 el la lago de N euchatel. Cetere  

vere ne m ankas la bongustaj fisoj en nia lagoriĉa lando. Se  

m i pensas pri la ,Fĉras 4 el la Ĝ eneva lago aŭ pri la .ĉielarka  

truto 4 en la Sagistal-lago, m ia buŝo vere salivas. Plie ekzistas  

la salm o en la svisa Rejno ĉe Basel, la urbo de la m okantoj. 

Tam en la feliĉaj tem poj forpasis, kiam iu saĝega, zorgem a  

instanco dekretis, ke al la servistaro oni surtabligu salm on  

ne pli ol kvarfoje po sem ajno.44

..K iel niaj belulinoj pintum is siajn frandem ajn buĝetojn, 

kiam oni laalportis deserton en la forino de la unika ,Zuger 

K irschtorte (Zug-a kirŝtorto), spicita per tiu aŭtentika, pra-

*) Barbeli, karesa nonio por Barbara.
♦) Cordon bleu: blua rubando, alta distingo.

m alnova kam parana ĉeriz-brando, per kiu ni servosoldate  

ankaŭ arom igis nian nigran kafon.44

„H in, ĝuste kiel nia Spiez-a kirŝo.44

,,Ĉu vi ŝatas eble cigaron? Jen m ia .arsenalo4 : dikcigaroj 

de diversaj arom -fortoj — Seetaler Jubilaum sstum pen; jen  

herbo, kies arom o transm etas vin en la paradizon de M oham ed  

—  Brissago, O rm ond aŭ G randson — . A nkaŭ kelkaj bonkva

litaj cigaredoj enestas.44

,,V olonte: —  dankegon!44

,,Jen la fajro.44

,,Fum adi vere gustas plej bone se dum e oni m ordetas iun  

dolĉaĵon; sam e renverse —  alm enaŭ al ni viroj —  seila dolĉaĵo  

estas m iksita kun la spicarom o de la tabako, la D ia planto.44

..Barbeli, Barbeli, alportu la grandan frandaĵujon! —  

m i havas ĉiam provizon de daŭro-bakaĵo el niaj dudekkvin  

kantonalaj bakejoj, en kiuj kun pli aŭ m alpli da ferm entpasto  

oni knedas ankaŭ  la politikon. Jen: Berner Lebkuchen, Basler- 

kej Zŭrcher-Leckerli, Luzerner- kaj O rientsvisaj-B irnw eggen, 

W illisauer Ringli, Badener K rabeli. A ppenzeller Biber. K un  

tio gustum u m algrandan stim ul-likvoron, unu el tiuj m ult

koloraj boteletoj; kion deziras via ora am ika koro ? Iun Iva- 

Bitter el G rizono, iun M agenbitter el Interlaken, iun Fribourg- 

an m onakej-likvoron, aŭ ĉu eble iun Claret aŭ H ypokras —  

ĉio ĉeestas.44

K onscie ĝuante tiujn patriotajn frandaĵojn la du kam a

radoj el la m ilitservo iom post iom denove forglitas en la  

pasintecon. Rem em ore ili haltas ĉe la grandaj aŭtunaj m a

novroj en la valo de 1’Em m e (Em m ental); estis unu el la plej 

glorplenaj epokoj de ilia m ilitserva kariero. Bela, hejm eca  

Em m ental! H ejm regiono de originalaj hom oj. A gosfero de  

Jerem ias G otthelf5), sidejo de la plej fam aj from aĝ-farejoj 

de la m ondo, plie de la plej riĉaj kam pargastejoj. Ĝ uste en  

tia al ripozo invitanta gastejo ,,U rso 44 kun grandega tegm ento  

kaj helaj, kun lum e ruĝaj geranioj ornam itaj fenestroj, ili 

havis siatem pe kvazaŭan trium f-festenon ; lacaj, soifaj kaj 

m alsataj ili estis post varm ega m anovra batalo. Ĉe la pure  

kovrita tablo en la panelita gastĉam bro, sub la bildoj pri la  

lim -okupo en 1870/71, kiuj pendas cetere en tiom da svisaj 

hejm oj, tie ili fariĝis denove hom oj sub la fortiga efiko de la  

plej riĉe prezentitaj m anĝaĵoj kaj trinkaĵoj. La atentem a  

m astrino en la Berna naĝkostum o ĉiam denove dem andis, 

ĉu vere gustas la m anĝo kaj ĉu vere .sufiĉas la aĵoj. Estas  

bona kutim o en la Berna lando.

K iel ne gustu ĝi al la ree pacaj m ilitĉefuloj, se por konkeri 

oni havis la sekvantajn poziciojn:

Fleischsuppe Buljono

Forellen au bleu Trutoj „aŭ bleu 44

Bernerplatte Berna Plado

H ahneli m it Salat K okido kun salato

M eringues M eringues

Fendant du V alais Fendant de la V alezo |

M alanser M alanser

K affee m it K irsch K afo kun kirŝo

H o. tiu Berna plado! Tiuj rozaj fum itaj kotletoj, kam pa

ranaj kolbasoj, lardo sur bonodoranta acida brasiko, ĉio estas  

ĉarm e ornam ita per salitaj terpom oj. N eniam m ankas tiu  

bonm ora plado ĉe la festenoj, kiujn la alta federacia konsilan 

taro aranĝas por la senditoj kaj am basadoroj de la frem daj 

potencoj.

Sinjoro Bergundtal, daŭriganta sian konversacion, ree  

flugas enpense al sia vinbereja dom o kaj faras vojaĝprojektojn.

5) Jerem ias G otthelf, svisa verkisto 1797— 1854.
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D irektoro Portmann, rektoro  
de la kom erca lernejo por 
knabinoj, delegito  de la urbo  
Berno en la LK K kaj vic

prezidanto

D-ro de Lerber, kom itatano  
de la Esperanto-Societo  
Berno, vicprezidanto de

LK K

11. Buchii, direktoro de la 
trafik-oficejo; prezidanto de  
la Loka K ongresa K om itato  
por la 31 a U niversala K on
greso de Esperanto 1939 en  

Berno

J. Schmid, m em bro de la  
Esperantista A kadem io; 

honora prezidanto de LK K

Otto IT  alder, fervora propa
gandisto de la juna genera
cio; ĝenerala sekretario de  

LK K

..M ia kara, kion vi opinias pri tiu program o?: N i veturu  

venontan aŭtunon al m iaj vinberejoj kaj bareloj apud la  

Ĝ eneva lago. M i loĝigas vin en la plej bela ĉam bro, en tiu de  

Carlotta, m ia ĉarm a prapatrino, vi ja scias, ŝi estis la edzino  

de ,,m ia avo en la Servo de N apoli44 ; ankoraŭ ĉiuj ŝiaj m ebloj 

kaj ajoj enestas. K aj tie vi ricevos de m ia plej bona .D ekunua46) 

kaj m i farigos al vi kam paranajn kolbasojn (saucissons vau 

dois); ankaŭ la bonegan fungo-pladon, kiun vi ja tiom  

ŝatas. Cetere ni ja povas preni rondvojaĝbileton, ni faru

*) D ekunua: la vinrikolto en 1911, speciale bonega.

ankoraŭ flankan ekskurseton en la kantonon Tiĉino —  la  

revojaĝo estas ja m allonga tra la Centovalli-Loetscliberg kaj 

la novaj elektraj kaleŝoj (fervojoj) veturas rapidege.44

„K onsentite, tion ni faru!44

„Ek. al la sim patiaj ,.fratelli ticinesi44 (tiĉinaj fratoj) 

al M inestra) kaj Spaghetti. Panetone8) kaj bona N ostrano9)!

K iu el la kongresanoj ne em us ankaŭ entrepreni tian  

esplorvojaĝon tra la svisaj kuirejoj kaj keloj? Trad. A.F.

7) M inestra: legom supo kun pastaĵoj.
’) Panetone: kuka pano kun vinberoj.
•) N ostrano: tiem a vino.

Svislando konstruas nacian ekspozicion

En Ia K oro de la popoloj kiuj per siaj ekspozicioj kaŭzas  

ke oni parolas pri ili, Svislando ne volas havi m alantaŭan  

lokon. Tiu m algranda alplando en la koro de Eŭropo volas  

m ontri al la m ondo, ke ĝi ne nur estas lando de vojaĝo kaj 

libertem po, sed per siaj industrioj, sia kom erco, sia spirita  

vivo vigle interrilatas kun la grandaj landoj kaj popoloj de  

la tero. Tiuj rilatoj estas tiel m ultnom braj kaj tiel fruktodonaj, 

ke la svisoj rajtas kalkuli pri la intereso de la eksterlando, se  

ili kunigas en nacia elm ontrado la plej elstarajn kaj plej 

bonajn de siaj faroj kaj la intensecon de siaj internaciaj rilatoj.

Tio kio distingas la svisan laboron kaj la svisan laboriston, 

ĉu li estas bankisto, aŭ inĝeniero, agrikulturisto aŭ hotelisto, 

estas la kvalito. La bonkvaliteco fam igis la nom on de la svisa  

horloĝa kaj m aŝina industrioj, de la tekstila industrio kaj de  

la from aĝa fabrikado en la tuta m ondo. La svisa popolo  

ĝustatem pe ekkonis en kio devas konsisti ĝia forto en la  

konkurso de la nacioj. M algranda lando sen aliro al la m aro, 

sen propraj krudm aterialoj nur povas ekzisti per la alta  

kvalito de siaj produktaĵoj. Tial svisaj laboraĵoj kiel horloĝoj, 

brodaĵoj, estas unikaj sur la m onda foiro, tial la svisa gasteja  

m etio estas m odela, tial svisaj trafikiloj estas fam aj pro siaj 

pureco, sekureco kaj rapideco. Svislando estas lando de ordo. 

paco, fidindeco.

La hodiaŭa Svislando en alta grado aliĝis al m odernaj 

vivform oj. K iu el la cetera Eŭropo venas en Svislandon plej 

ofte estas surprizata, kiel tiu m algranda lando dum  m alm ultaj 

jardekoj de prospera evoluado povis atingi tiel altan gradon de  

civilizo. Bonaj kaj m ultnom braj estas la stratoj kaj fervojoj, 

kvankam ili kaŭzas en la m ontara lando eksterordinarajn  

elspezojn. M oderna kaj praktika estas la utiligo de la akvaj 

fortoj, la organizo kaj instalo de la  industrioj : m odernaj ankaŭ  

estas la plej m ultaj urboj. La inventem a praktika spirito de  

la sviso en sia kosm opoliteco m ontriĝis akceptem a por la  

sugestoj el la vivm aniero de aliaj popoloj. Sed Svislando ankaŭ  

dum  jarcentoj donis parton el siaj plej bonaj fortoj al la ekster

lando, ĉu arm eestroj kaj soldatoj kiel en antaŭaj tem poj, ĉu  

M. Ardiiser, studento de  
juro-scienco; 2a ĝenerala se

kretario de LK K

Fraŭlino Merz. sekretariino  
de LK K

A. Ililfiker. financestro de A. Pfister, prezidanto de la E. Kohlund. aktoro, prezi- 
LK K  turism a kom itato de LK K danto de la festa kom itato

de LK K
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en pli nova tem po  fondantoj de industrioj, inĝenieroj, sciencistoj 

hotelistoj, koloniistoj. V erŝajne ne ekzistas lando kiu proporcie  

al sia grandeco tiel vigle interrilatas kun la aliaj popoloj. 

V erŝajne ne ekzistas popolo, kiu ĝuas tiom da sim patioj 

akiritaj per lerteco kiel la svisa.

La svisa nacia ekspozicio okazos en som ero 1939 en  

Zurich. Zurich la plej granda urbo kaj unu el la plej gravaj 

trafikaj kruciĝejoj de Svislando, estas facile atingebla el ĉiuj 

najbaraj landoj per aŭto, fervojo kaj aviadilo. Zurich estas la  

plej elstara svisa centro de kom erco kaj industrio. La vario 

plena ĉirkaŭaĵo de la urbo, antaŭ ĉio la lago fam a kaj ofte  

prikantata pro siaj pejzaĝaj belaĵoj, donas la eblecon dediĉi 

sin al ĉiu surtera kaj akva sporto. Zŭrich ankaŭ estas bona  

elirpunkto por la vizitado de la altm ontaro.

La svisa nacia ekspozicio estos konstruata en du m irindaj 

grandaj parkoj sur am baŭ flankoj de la lago de Zŭrich en tuta  

proksim eco de la urba centro. Ĝ i estos tiel konstruata ke la  

vizitanto konstante havas la elvidon al la lago kaj alpoj antaŭ  

si. La aranĝo de la ekspozicio ne estos laŭ la m aniero de la  

specim enaj foiroj, sed en interesaj kuniĝoj de sam aj objektoj, 

tiel ke la vizitanto en plej stim ulanta kaj senenua m aniero  

povas orientiĝi pri la ekonom iaj, industriaj kaj kulturaj 

problem oj de Svislando kaj pri ĝiaj plej gravaj produktoj. 

Por la kom forto kaj afabla akcepto de la vizitanto oni plej 

atente zorgas.

G randega program o de sportaj kaj popolaj okazaĵoj, en  

kiu Svislando en sia varioplena tuteco esprim iĝos, estos organi

zataj dum la ekspozicio. Festaj procesioj, festaj teatraĵoj, 

subĉielaj prezentadoj, elm ontradoj de naciaj kostum oj ktp. 

estas planitaj grandnom bre. Sur la sporta programo kiu okazos  

dum la ekspozico staras pluraj grandaj internaciaj okazaĵoj, 

kiuj ankaŭ altiros la atenton de la eksterlando.

M ultaj eksterlandaj gastoj jam nun preparas sin por 

viziti Svislandon  en 1939, ne nur por trovi ripozon kaj sportojn  

en la libertem pejoj, sed ankaŭ por konatiĝi kun la interno  

de Svislando  per tiu  unika  okazo  de  la  nacia  ekspozicio  en  Zŭrich.

D r. Hans Rud. Schmid.

Geamikoj, vi ŝparas monon por la kongreso, ankaŭ ni devas 

ŝpari kaj petas tiujn kiuj jam havas kongres-gazetojn, ĉu rice

vitajn en Londono aŭ de la grupo, ke ili notu la numerojn sur 

la aliĝilo en la malsupra dekstra angulo.

Oni klopodos havigi pli malmultekostajn loĝejojn por tiuj. 

kiuj bezonas ilin, kondiĉe ke ili sendu precizajn informojn pri 

la bezonoj, kaj respond-kuponon por pagi la afrankon de la 

injo rmo.

3-a  listo de kongresanoj

402. H . Thilander, Stocksund, Svedujo.
403. S-ino V . Thilander, Stocksund, Svedujo.
404. S-ino L. V anhersecke, Coudekerque,

Francujo.
405. S-ino M . H audebine, Paris, Francujo.
406. F-ino G . Spyns, D unkerque, Francujo.
407. F-ino K rouch, Toulon, Francujo.
408. F-ino F. Connor, N ew Y ork City, U sono.
409. G . A . Connor, N ew Y ork City, U sono.
410. F-ino D . Tappan, N ew Y ork City, U sono.
411. D -ro V uko Jovanovic, K arlovac, Jugo 

slavio.
412. O . E. H outsm a, D oetinchem , N ederlando.
413. S-ino H outsm a, D oetinchem , N ederlando.
414. F-ino H . Sallenbach, W interthur, Svislando.
415. F-ino L. M . Leathers, Ipsw ich, Britujo.
416. Prof. A . R. Tancredi, Savona, Italujo.
417. E. Specht, Basel, Svislando.
418. II. Rasm ussen, A arhus, D anujo.
419. F-ino M . v. Riessen, H aarlem , N ederlando.
420. F-ino E. Steinm ann, Bern, Svislando.
421. S-ino S. Rom en-V riens, Rotterdam , N eder

lando.
422. Rezervita.
423. J. R. Scherer, Los A ngeles, U sono.
424. Prof. G . G . V asalo, Torino, Italujo.
425. Rezervita.
426. Rezervita.
427. D -ro G ŭpfert, Bern, Svislando.
428. D -ro E. Spahr, Payerne, Svislando.
429. F-ino J. D ubosq, Le H avre, Francujo.
430. S-ino Jacob, Thonon-les-Bains, Francujo.
431. S-ino E. Ernst, Bruxelles, Belgujo.
432. F-ino I. H alen, Tom teboda, Svedujo.
433. S-ino M . H alen, Tom teboda, Svedujo.
434. E. K asoviĉ, Zagreb, Jugoslavino.
435. D -ro M . Bano, Budapest, H ungarujo.
436. S-ino I. Bano, Budapest, H ungarujo.
437. F-ino K . V . Bano, Budapest, H ungarujo.
438. C. V erlinde, V lissingen, N ederlando.
439. F-ino A . L. Lackland, Stockholm , Svedujo.
440. F-ino U . Lind, Stockholm , Svedujo.
441. Rezervita.
442. N . M oesgaard, Sonderborg, D anujo.
443. K . J. H olm , Trom so, N orvegujo.
444. F-ino M . E. W agland, Sheffield, Britujo.
445. F-ino P. C. Sinclair, Buckhaven, Britujo.
446. E. R. Penny, Belvedere, Britujo.
447. S-ino E. Penny, Belvedere, Britujo.
448. F-ino K . W illison, Birm ingham , Britujo.
449. F-ino K . D . Taylor, London, Britujo.

450. D . Ponti, D en H aag, N ederlando.
451. A . Rosselli, Cagli, Italujo.
452. S-ino E. G erstner, V ae, H ungarujo.
453. S-ino E. Pluchon, Paris, Francujo.
454. G . Pluchon, Paris, Francujo.
455. S. Czarniecki, Starosielce, Polujo.
456. O . H . Behncken, Brisbane, A ŭstralio.
457. S-ino A . D eshays, Carpentras, Francujo.
458. Prof. R. D eshays, Carpentras, Francujo. 
‘459. S-ino R. Spahr, Payerne, Svislando.
460. F-ino M . Faye  t, Lausanne, Svislando.
*161. F-ino R. V ogt, Lausanne, Svislando.
462. H . H unn, Bern, Svislando.
463. A . Sprecher, H orw , Svislando.
•464. J. Caw ley, H ull, Britujo.
465. F-ino M . Ingleby, H ull, Britujo.
466. H . G . A ndersson, Stockholm , Svedujo. 
•467. H . Epstein, Paris, Francujo.
468. F-ino G . A llen, M iddleton Tyas, Britujo.
469. S-ino M . A ndrew s, N ottingham , Britujo.
470. K . I. Stephenson, G ateshead, Britujo.
471. L. A nw ell, N ew castle-on-Tyne, Britujo.
472. F-ino M . Bedw ell, London, Britujo.
473. S-ino E. Bedw ell, London, Britujo.
474. F-ino J. D river, London, Britujo.
475. G . S. W . Bull, Chatham , Britujo.
476. D . Byrne, D ublin, Irlando.
477. F-ino R. Byrne, D ublin, Irlando.
478. T. V . Inglis, Edinburgh, Britujo.
479. S-ino E. Inglis, Edinburgh, Britujo.
480. P. W allace, N ew castle-on-Tyne, Britujo.
481. S-ino  P. W . W  orden, Bishop  A uckland, Brit.
482. Rezervita.
483. Rezervita.
484. Rezervita.
'185. F-ino C. M . Scheffelaar, ’s G ravenhage, 

N ederlando.
486. S. Clarke, Leicester, Britujo.
•487. F-ino A . Bernaerts, Lier, Belgujo.
•488. Prof. G . Rotondo fu M ichele, Bari, Italujo.
489. E. W . M agnusson, Stockholm , Svedujo.
490. T. A . Eriksson, Stockholm , Svedujo.
491. A . Larsson, N asviken, Svedujo.
492. S-ino F. Falk, A ngby, Svedujo.
493. M . Rabin, W 'arszaw a, Polujo.
494. V . Lor  inezi, Budapest, H ungarujo.
495. F-ino K . Schultz, Budapest, H ungarujo.
496. E. M eijer, Stockholm , Svedujo.
497. S-ino N . M eijer, Stockholm , Svedujo.
498. R. Curnel, M arcq-en-Barocul, Francujo.
499. G . Ludovici, Cagii, Italujo.

500. F. D allet, N antes, Francujo.
501. S-ino D allet, N antes, Francujo.
502. P. D . V isser, D en H aag, N ederlando.
503. S-ino W r. S. V isser-Boele, D en H aag, 

N ederlando.
504. S-ino C. M asselier, N euilly-Plaisance, 

Francujo.
505. A . M asselier, N euilly-Plaisance, Francujo.
506. F-ino A . M . van Thiel, A m sterdam , N eder

lando.
507. F-ino  J. J. van  Thiel, Ijm uiden, N ederlando.
508. F-ino M . G reaves, G ateshead-on-Tyne, 

Britujo.
509. F-ino I. Rum ney, N ew castle-on-Tyne, 

Britujo.
510. Rezervita.
511. Rezervita.
512. Rezervita.
513. S-ino D . B. Suszek, Starosielce, Polujo.
514. F-ino A . M elchior, K alundborg, D anujo.
515. F-ino G . M ourad, K obenhavn, D anujo.
516. P. Talon, Casablanca, M aroko.
517. G . Bougault, Besangon, Francujo.
518. L. H err, Besan^on, Francujo.
519. L. Bouter, Besanfon, Francujo.
520. S-ino L. M uller, Zŭrich, Svislando.
521. F-ino A . Eberhard, Thun, Svislando.
522. J. L. H . M oll, Leiden, N ederlando.
523. F-ino  N . M . Cripps, Buckhurst H ill, Britujo.
524. Rezervita.
525. F-ino A . K arlsson, Stockholm , Svedujo.
526. F-ino R. Lind, Stockholm , Svedujo.
527. F-ino R. Sandahi, Stockholm , Svedujo.
528. G . D uranti, A ncona, Italujo.
529. F-ino J. Post, Bussum , N ederlando.
530. J. W  it, Bussum , N ederlando.
531. A . V andenboche, Bruxelles, Belgujo.
532. P. Rom y  n, A m sterdam , N ederlando.
533. P. M eyer, A m sterdam , N ederlando.
534. S-ino A . M usella, Rom a, Italujo.
535. Prof. V . M usella, Rom a, Italujo.

Resum o: A ŭstralio 1, Belgujo 19, Brazilo 1, 
Britujo 180, Bulgarujo 1, Ĉeĥoslovakio 4, 
D anujo 8, Estonio 10, Finnlando 3, Fran 
cujo  73, H ispanujo  1, H ungarujo  6, lrlando  2, 
Italujo 17, Japanujo 1, Jugoslavujo 4, M a
roko  1, N ederlando  49, N orvegujo  12, Polujo  6, 
Svedujo 36, Svislando 67, U sono 6, rezer
vitaj 17.
Entute 525 el 23 landoj.
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